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| Wijziging tijdstip veranderforum 14/03!
!! Graag uw aandacht !!
Het veranderforum dat aanvankelijk gepland stond op donderdag 14 maart om 12u vindt nog steeds
plaats op donderdag 14 maart maar om 20u!
Inschrijven kan nog steeds via info@elzscheldekracht.be
Klik hier voor de 'save the date'

We willen zoveel mogelijk actoren uit het werkveld bereiken met onze fora.

Hierbij dan ook een warme oproep om een collega mee te brengen!

| De eerstelijnszone Scheldekracht in cijfers
Sinds het najaar van 2017 wordt werk gemaakt van de oprichting van de eerstelijnszone Scheldekracht.
Tijd voor een blik op enkele cijfers!

| ELZ Scheldekracht op het web en op
Facebook
De eerstelijnszone Scheldekracht beschikt sinds kort over een eigen webstek!
Op www.elzscheldekracht.be kan u terugvinden waar we als eerstelijnszone voor staan, wat we willen
realiseren, wie we zijn, ... en nog veel meer! U vindt er voortaan ook de verslaggeving van alle
veranderteams en -fora alsook van de werkgroepen.

Het reilen en zeilen volgen van de eerstelijnszone Scheldekracht en nieuwtjes opsnuiven over de
eerstelijnsgezondheidszorg? Dat kan via de facebookpagina van de eerstelijnszone!
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| In de kijker: de mantelzorgers
Samenwerking met mantelzorgers, mantelzorg- en patiëntenverenigingen
Regelmatig kom je als professionele zorg- of welzijnswerker of lokaal bestuur in contact met
mantelzorgers. Mantelzorgers zijn personen uit de directe omgeving van een persoon met een
zorg- of ondersteuningsnood (partner, kind, ouder, ander familielid, buur of vriend(in)) die op
regelmatige basis zorgtaken opnemen voor die persoon. Samenwerken met mantelzorgers is niet
altijd eenvoudig. Daarom werd de samenspraak-fiche ontwikkelt. Een handig instrument om de
samenwerking en communicatie tussen personen met een zorg- en ondersteuningsnood,
mantelzorgers en zorg- en welzijnswerkers te verbeteren/versterken.
De 6 mantelzorgverenigingen en de vele patiëntenverenigingen actief in onze eerstelijnszone
(verenigd in PLAZZO) hebben als opdracht de personen met een zorg- en ondersteuningsnood en
hun mantelzorgers zo goed mogelijk te informeren en hun belangen te behartigen. Wil je een
initiatief opzetten ter ondersteuning van deze groepen, kan je contact opnemen met deze
verenigingen. Op www.mantelzorgers.be vind je onderaan rechts een link naar de website van de
mantelzorgverenigingen, waar je hun contactgegevens terugvindt.
Meer info op www.mantelzorgers.be of op www.elzscheldekracht.be

| Kind en Gezin versterkt lokale en Vlaamse
dienstverlening
Anno 2019 doet Kind en Gezin (K&G) véél meer dan kinderen wegen en vaccineren. K&G is er voor ALLE
kinderen en wil hen zo veel mogelijk kansen bieden, in nauwe samenwerking met de partners.
K&G versterkt haar dienstverlening o.a. met een lokaal multidisciplinair team gelijkgeschakeld met de
eerstelijnszone Scheldekracht! Lees hier meer.

| Oproep "eerstelijnspsychologische functie
voor ouderen"
Het is officieel! Ook ELZ Scheldekracht zal vanuit gebundelde krachten een projectvoorstel indienen n.a.v.
de projectoproep voor de organisatie van een eerstelijnspsychologische functie voor ouderen.
Hierbij willen we vanuit een ruim samenwerkingsverband versterkend en aanvullend werken op het
bestaande aanbod in de regio. De eerstelijnspsycholoog zal zeer lokaal en toegankelijk worden
ingeschakeld bij personen met lichte tot milde psychische klachten.
Het project wordt ingediend op 11 februari 2019. Eind februari mogen we feedback verwachten over
welke 6 projecten effectief mogen opstarten. Supporteren jullie mee?!
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| Good practice: 'Eerstelijnspsycholoog actief
in regio Wetteren - Wichelen - Laarne'
Vanuit een samenwerking van o.a. de gemeenten Wetteren - Wichelen - Laarne, het CGG De Drie
Stromen, Huisartenkring Vesalius en het LMN kon sinds kort een eerstelijnspsycholoog opstarten
specifiek voor de inwoners van deze regio.
Concreet vinden de gesprekken plaats in het Sociaal Huis van de drie gemeentes. Een standaardgesprek
duurt 50 min. en kost 11 euro, 4 euro of 0 euro afhankelijk van het inkomen van de cliënt. Het aanbod
richt zich specifiek naar mensen waarbij 3 tot 5 gesprekken voldoende zijn om op eigen kracht het
evenwicht terug te vinden en te behouden.
Meer info kan u vinden via: www.missinglinkggz.be.

| Projectoproep 'Versterken van
gezondheidsvaardigheden'
Vanuit het Fonds Dr. Daniël De Coninck zagen we bij de Koning Boudewijnstichting ook de projectoproep
‘Versterken van gezondheidsvaardigheden’ verschijnen. Een oproep die zeker past binnen 1 van de 5
gekozen kernthema’s van ELZ Scheldekracht, m.n. ‘Zelfregie en zelfzorg’. Houden jullie ons ook op de
hoogte van mogelijke initiatieven binnen deze oproep?!

Alle eerstelijnszones in Vlaanderen worden door het Agentschap Zorg & Gezondheid uitgenodigd
voor een ‘Leer-en deeldag’ op 19 maart in de Elisabethzaal in Antwerpen. Er is ruimte voor
ontmoeting en het delen van ervaringen, tips en kennis. Ook het veranderteam ELZ Scheldekracht
zal hierop vertegenwoordigd zijn.
Inschrijven kan hier.

Dit is een officiële nieuwsflash van ELZ Scheldekracht.
U ontvangt deze mail omdat we denken dat u of mensen uit uw organisatie graag op de hoogte willen
blijven van de reorganisatie van de eerstelijn. U kan zich eenvoudig uitschrijven als u deze berichten niet
meer wil ontvangen.
voorkeur aanpassen | uitschrijven
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